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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
17240 Reial decret 1436/2010, de 5 de novembre, pel qual es modifiquen diversos 

reials decrets per adaptar-los a la Directiva 2008/112/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, que modifica diverses directives per adaptar-les al Reglament 
(CE) núm. 1272/2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de 
substàncies i mescles.

La Directiva 2008/112/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre, 
modifica les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE i 1999/13/CE del Consell i les directives 
2000/53/CE, 2002/96/CE i 2004/42/CE del Parlament Europeu i del Consell per adaptar-
les al Reglament (CE) núm. 1272/2008 sobre classificació, etiquetatge i envasament de 
substàncies i mescles.

El Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de 
desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, 
i pel qual es modifiquen i es deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica 
el Reglament (CE) núm. 1907/2006, estableix l’harmonització de la classificació i 
l’etiquetatge de substàncies i mescles a la Unió Europea. Aquesta harmonització implica 
l’actualització del marc normatiu europeu existent fins avui en aquesta matèria, incorporant 
els criteris de classificació i etiquetatge de substàncies i mescles del Sistema Globalment 
Harmonitzat (SGA) de classificació i etiquetatge de productes químics, adoptat a escala 
internacional en el marc de les Nacions Unides. El nou Reglament comunitari incorpora 
així mateix l’experiència adquirida en l’aplicació de la normativa comunitària anterior en 
aquesta matèria.

L’adopció del Reglament (CE) núm. 1272/2008 implica, a partir de l’1 de juny de 2015, 
la derogació completa de les dues directives comunitàries que regulaven aquesta matèria: 
la Directiva 67/548/CEE del Consell, de 27 de juny de 1967, relativa a l’aproximació de les 
disposicions legals, reglamentàries i administratives en matèria de classificació, embalatge 
i etiquetatge de les substàncies perilloses, i la Directiva 1999/45/CE del Parlament Europeu 
i del Consell, de 31 de maig de 1999, sobre l’aproximació de les disposicions legals, 
reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a la classificació, 
l’envasament i l’etiquetatge de preparats perillosos.

A més, atès que algunes de les disposicions de classificació i etiquetatge establertes 
en les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE serveixen de base per a la classificació de 
substàncies en altres directives comunitàries, ha estat necessari adaptar també aquestes 
altres directives a les noves previsions del Reglament (CE) núm. 1272/2008. Amb aquest 
objectiu es dicta la Directiva 2008/112/CE, que disposa la modificació de diverses directives 
en aplicació del Reglament comunitari esmentat. Aquest Reial decret incorpora parcialment 
aquesta Directiva al nostre ordenament.

La Directiva 2008/112/CE modifica sis directives comunitàries, de les quals quatre 
incideixen en l’àmbit competencial del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí; 
aquestes quatre modificacions de directives de l’àrea mediambiental són les que es 
transposen a l’ordenament jurídic intern a través d’aquest Reial decret. Són les 
següents: 1. Directiva 1999/13/CE del Consell, d’11 de març de 1999, relativa a la 
limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l’ús de dissolvents 
orgànics en determinades activitats i instal·lacions (incorporada per mitjà del Reial 
decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d’emissions de compostos orgànics volàtils 
degudes a l’ús de dissolvents en determinades activitats); 2. Directiva 2000/53/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 18 de setembre de 2000, relativa als vehicles al final de la seva vida 
útil (incorporada per mitjà del Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de 
vehicles al final de la seva vida útil); 3. Directiva 2002/96/CE del Parlament Europeu i del 
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Consell, de 27 de gener de 2003, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (incorporada 
per mitjà del Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la 
gestió dels seus residus); i 4. Directiva 2004/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 
d’abril de 2004, relativa a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils degudes 
a l’ús de dissolvents orgànics en determinades pintures i vernissos i en els productes de 
renovació de l’acabat de vehicles (incorporada per mitjà del Reial decret 227/2006, de 24 de 
febrer, pel qual es complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos 
orgànics volàtils en determinades pintures i vernissos en productes de renovació de l’acabat 
de vehicles).

Les modificacions principals que la transposició de la Directiva 2008/112/CE implica 
són: la substitució dels termes «preparat» o «preparats» per «mescla» o «mescles», la 
redefinició del concepte de «substància perillosa», «recobriment» o la remissió a l’aplicació 
de les previsions del Reglament (CE) núm. 1272/2008. En relació amb les emissions dels 
compostos orgànics volàtils, a més de les modificacions que s’han esmentat, s’introdueix 
una substitució progressiva i esgraonada de les frases de risc per indicacions de perill; en 
un principi coexisteixen aquestes dues denominacions i, finalment, a partir de l’1 de juny 
de 2015 (data en què es produeix la derogació completa de les directives 67/548/CEE i 
1999/45/CE pel Reglament (CE) núm. 1272/2008), es produeix la substitució definitiva i 
únicament subsisteixen les indicacions de perill, que és la terminologia utilitzada pel 
Reglament comunitari.

Aquest Reial decret es dicta en compliment de les obligacions que es deriven de la 
integració a la Unió Europea i a l’empara dels títols competencials que van servir de 
fonament a les normes modificades. En la seva tramitació el text ha estat sotmès a 
informació pública, han estat consultades les comunitats autònomes, els sectors afectats 
i, atès que es tracta d’una norma amb incidència sobre el medi ambient, a més s’ha 
consultat el Consell Assessor de Medi Ambient.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, de 
l’Interior, d’Indústria, Turisme i Comerç, de Sanitat, Política Social i Igualtat, i de Ciència i 
Innovació, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 5 de novembre de 2010,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió 
de vehicles al final de la seva vida útil.

El paràgraf m) de l’article 2 del Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre 
gestió de vehicles al final de la seva vida útil, queda redactat en els termes següents:

«m) Substància perillosa: qualsevol substància que reuneixi els criteris de 
qualsevol de les següents classes o categories de perill establertes a l’annex 1 del 
Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de 
desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i 
mescles:

1a) Classes de perill 2.1 a 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 tipus A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 
categories 1 i 2, 2.14 categories 1 i 2, 2.15 tipus A a F;

2a) Classes de perill 3.1 a 3.6, 3.7 efectes adversos sobre la funció sexual i la 
fertilitat o sobre el desenvolupament, 3.8 efectes diferents dels narcòtics, 3.9 i 
3.10;

3a) Classe de perill 4.1;
4a) Classe de perill 5.1.»
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Article segon. Modificació del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació 
d’emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l’ús de dissolvents en 
determinades activitats.

El Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d’emissions de compostos 
orgànics volàtils degudes a l’ús de dissolvents en determinades activitats, es modifica en 
els termes següents:

U. En la definició de «preparat» de l’article 2 se substitueix el terme «preparat» pel 
de «mescla» i la redacció d’aquest paràgraf queda de la manera següent:

«“Mescla”: solució composta per dues o més substàncies.»

Dos. En tot el text d’aquest Reial decret els termes «preparat» o «preparats» se 
substitueixen respectivament pels termes «mescla» o «mescles».

Tres. Se substitueixen les referències que fa aquest Reial decret a «R40» per «R40 
o R68».

Quatre. L’article 5 queda redactat de la manera següent:

«Article 5. Règim especial de les instal·lacions en què s’utilitzin substàncies o 
mescles de risc.

1. Quan en una instal·lació s’utilitzin substàncies o mescles que, a causa del 
seu contingut en compostos orgànics volàtils classificats com a carcinògens, 
mutàgens o tòxics per a la reproducció, tinguin assignades determinades indicacions 
de perill, d’acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, 
etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, s’han de complir, en tot cas i 
amb independència que s’estableixi un sistema de reducció d’emissions, els 
següents valors límit d’emissió:

a) 2 mgINm3, en el cas d’emissions de compostos orgànics volàtils que tinguin 
assignades les indicacions de perill H340, H350, H350i, H360D o H360F, quan el 
cabal màssic de la suma dels compostos que justifica l’etiquetatge amb alguna 
d’aquestes indicacions de perill sigui superior o igual a 10 glh.

b) 20 mg/Nm3, en el cas d’emissions de compostos orgànics volàtils halogenats 
que tinguin assignades les indicacions de perill H341 o H351, quan el cabal màssic 
de la suma dels compostos que justifica l’etiquetatge amb alguna d’aquestes 
indicacions de perill sigui superior o igual a 100 glh.

En els dos casos, el valor límit d’emissió es refereix a la suma de les masses 
dels diferents compostos.

2. Les emissions de compostos orgànics volàtils previstes en aquest article 
s’han de controlar com emissions procedents d’una instal·lació en condicions 
confinades, en la mesura que això sigui tècnicament o econòmicament possible, per 
protegir la salut humana i el medi ambient.

3. Les instal·lacions que emetin compostos orgànics volàtils als quals, després 
de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, s’assigni una de les indicacions de perill 
esmentades a l’apartat 1, han de complir els valors límit d’emissió fixats al mateix 
apartat en el termini més curt possible, que, en tot cas, no pot ser superior al d’un 
any, a partir de la data de l’entrada en vigor de la disposició que ho estableixi així.

4. No obstant el que es regula en els apartats anteriors, les instal·lacions que 
utilitzin substàncies o mescles que tinguin assignades les indicacions de perill H340, 
H350, H350i, H360D o H360F les han de substituir, en la mesura del que sigui 
possible, per substàncies i mescles menys perilloses. A aquests efectes, quan s’hagi 
demostrat que hi ha alternatives de substitució, aquesta s’ha de portar a terme com 
més aviat millor.»
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Article tercer. Modificació del Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells 
elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus.

El Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la 
gestió dels seus residus, queda modificat de la manera següent:

U. Els termes «preparat» o «preparats» en el sentit d’«una mescla o solució composta per 
dues o més substàncies», tal com es recull a l’article 3.2 del Reglament (CE) núm. 1907/2006, 
de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les 
substàncies i preparats químics (REACH), continguts al llarg del text del Reial decret se 
substitueixen, respectivament, pels termes «mescla» o «mescles».

Dos. El paràgraf f) de l’article 2 queda redactat de la manera següent:

«f) “Substància o mescla perillosa”: qualsevol substància o mescla que reuneixi 
els criteris de qualsevol de les següents classes o categories de perill establertes a 
l’annex 1 del Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de 
substàncies i mescles:

1a) Classes de perill 2.1 a 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 tipus A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 
categories 1 i 2, 2.14 categories 1 i 2, 2.15 tipus A a F,

2a) Classes de perill 3.1 a 3.6, 3.7 efectes adversos sobre la funció sexual i la 
fertilitat o sobre el desenvolupament, 3.8 efectes diferents dels narcòtics, 3.9 i 3.10,

3a) Classe de perill 4.1, 4a) classe de perill 5.1.»

Tres. El paràgraf tretzè de l’apartat 1 de l’annex III queda modificat de la manera 
següent:

«Components que continguin fibres ceràmiques refractàries segons la descripció 
de la part 3 de l’annex VI del Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i 
envasament de substàncies i mescles.»

Article quart. Modificació del Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es 
complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics 
volàtils en determinades pintures i vernissos en productes de renovació de l’acabat de 
vehicles.

El text del Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el règim 
jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils en determinades 
pintures i vernissos en productes de renovació de l’acabat de vehicles, queda modificat de 
la manera següent:

U. L’article 2, paràgraf f) queda redactat de la manera següent:

«f) Mescla: solució composta de dues o més substàncies.»

Dos. L’article 2, paràgraf i), queda redactat de la manera següent:

«i) Recobriment: qualsevol mescla, inclosos tots els dissolvents orgànics o 
mescles que continguin dissolvents orgànics necessaris per a la seva deguda 
aplicació, que s’utilitzin per obtenir una pel·lícula amb efecte decoratiu, protector o 
d’un altre tipus, sobre una superfície.»

Disposició transitòria única. Redaccions transitòries.

1. Transitòriament, des de l’1 de desembre de 2010 fins al 31 de maig de 2015, 
l’article 5 del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d’emissions de 
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compostos orgànics volàtils degudes a l’ús de dissolvents en determinades activitats, té la 
redacció següent:

«Article 5. Règim especial de les instal·lacions en què s’utilitzin substàncies o 
mescles de risc.

1. Quan en una instal·lació s’utilitzin substàncies o mescles que, a causa del 
seu contingut en compostos orgànics volàtils classificats com a carcinògens, 
mutàgens o tòxics per a la reproducció, tinguin assignades determinades 
indicacions de perill o frases de risc, d’acord amb el que estableix el Reglament 
(CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, 
sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, s’han de 
complir, en tot cas i amb independència que s’estableixi un sistema de reducció 
d’emissions, els següents valors límit d’emissió:

a) 2 mg/Nm3, en el cas d’emissions de compostos orgànics volàtils que tinguin 
assignades les indicacions de perill H340, H350, H350i, H360D o H360F, o les frases 
de risc R45, R46, R49, R60 o R61, quan el cabal màssic de la suma dels compostos 
que justifica l’etiquetatge amb alguna d’aquestes indicacions de perill o frases de 
risc sigui superior o igual a 10 g/h.

b) 20 mg/Nm3, en el cas d’emissions de compostos orgànics volàtils halogenats 
que tinguin assignades les indicacions de perill H341 o H351, o les frases de risc R40 o 
R68, quan el cabal màssic de la suma dels compostos que justifica l’etiquetatge amb 
alguna d’aquestes indicacions de perill o frases de risc sigui superior o igual a 100 g/h.

En els dos casos, el valor límit d’emissió es refereix a la suma de les masses 
dels diferents compostos.

2. Les emissions de compostos orgànics volàtils previstes en aquest article 
s’han de controlar com emissions procedents d’una instal·lació en condicions 
confinades, en la mesura que això sigui tècnicament o econòmicament possible, per 
protegir la salut humana i el medi ambient.

3. Les instal·lacions que emetin compostos orgànics volàtils als quals, després 
de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, s’assigni una de les indicacions de perill 
o de les frases de risc esmentades a l’apartat 1, han de complir els valors límit 
d’emissió fixats al mateix apartat en el termini més curt possible, que, en tot cas, no 
pot ser superior al d’un any, a partir de la data de l’entrada en vigor de la disposició 
que ho estableixi així.

4. No obstant el que es regula en els apartats anteriors, les instal·lacions que 
utilitzin substàncies o mescles que tinguin assignades les indicacions de perill H340, 
H350, H350i, H360D o H360F o les frases de risc R45, R46, R49, R60 o R61 les han 
de substituir, en la mesura del que sigui possible, per substàncies i mescles menys 
perilloses. A aquests efectes, quan s’hagi demostrat que hi ha alternatives de 
substitució, aquesta s’ha de portar a terme com més aviat millor.»

2. Transitòriament, des de l’1 de desembre de 2010 fins al 31 de maig de 2015, el 
paràgraf f) de l’article 2 del Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics 
i electrònics i la gestió dels seus residus, té la redacció següent:

«f) “Substància o mescla perillosa”: qualsevol mescla que es consideri perillosa 
d’acord amb el Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats 
perillosos, aprovat pel Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, o qualsevol substància 
que reuneixi els criteris de qualsevol de les següents classes o categories de perill 
establertes a l’annex 1 del Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i 
envasament de substàncies i mescles:

1a) Classes de perill 2.1 a 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 tipus A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 
categories 1 i 2, 2.14 categories 1 i 2, 2.15 tipus A a F;
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2a) Classes de perill 3.1 a 3.6, 3.7 efectes adversos sobre la funció sexual i la 
fertilitat o sobre el desenvolupament, 3.8 efectes diferents dels narcòtics, 3.9 i 3.10;

3a) Classe de perill 4.1;
4a) Classe de perill 5.1.»

Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.

Mitjançant aquest Reial decret s’incorpora al dret espanyol la Directiva 2008/112/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre, que modifica les directives 
76/768/CEE, 88/378/CEE i 1999/13/CE del Consell i les directives 2000/53/CE, 2002/96/
CE i 2004/42/CE del Parlament Europeu i del Consell per adaptar-les al Reglament (CE) 
núm. 1272/2008, sobre classificació i envasament de substàncies i mescles, pel que fa 
a les directives de l’àrea mediambiental: Directiva 1999/13/CE del Consell i les directives 
2000/53/CE, 2002/96/CE i 2004/42/CE del Parlament Europeu i del Consell.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

1. Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

2. No obstant això:

a) La modificació que preveu l’article primer s’aplica a partir de l’1 de desembre 
de 2010.

b) La redacció que preveu l’article segon, quatre, s’aplica a partir de l’1 de juny 
de 2015.

c) La modificació que estableix l’article tercer, dos, s’aplica a partir de l’1 de juny 
de 2015.

Madrid, 5 de novembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JAUREGUI ATONDO.
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